
 
 

    
            
 

                                                  Bharathi Exam – 2016 question paper 

For 6th to 8th Std (Each question answer in half a page)       1 hour 

1 . பாரதியாருக்குத் திருமணம் எந்த வயதில் நடந்தது? தமது திருமணம் பற்றி 
அவர் என்ன கூறுகிறார்? 
  At which age Bharathiyar was married? What does he write about his marriage? 
2. பாரதியார் எட்டடயபுரம் மஹாராஜா பணியிலிருந்து ஏன் விலகினார்? அதன் 
பிறகு அவர் ஏற்றுக்ககாண்ட பணி என்ன? 
 Why did Bharathiyar leave the services of Ettayapuram maharajah? What is the service he took up    
 after that? 
3. சககாதரி நிகவதிடத பாரதியாருக்கு என்ன அறிவுடர வழங்கினார்? பாரதியார் 
தம் வாழ்வில் அடத எவ்வாறு பின்பற்றினார்? 
  What is the advice tendered by Sister Nivedhita to Bharathiyar? How did he follow this in his  
  life? 
4. “கவள்டை நிறத்கதாரு பூடன எங்கள் வடீ்டில் வைருது கண்டீர்” இப்படித் 
கதாடங்கும் பாடல் வரிகைின் மூலம் பாரதியார் கூறும் கசய்தி என்ன? 
  What is the message conveyed by Bharathiyar in the verses starting with the line”Vellai niraththiru 
poonai engal veettil valaruthu kandeer.”? 
5. இலக்கு நிடறகவற பாரதியார் என்கனன்னகவல்லாம் “கவண்டும்” என்று 
பிரார்த்திக்கிறார்? 
  What are the things that Bharathiyar prays for realising his goal? (Vendum,Vendum) 
 
 
 
 



 
 

For 9th and 10th Std (Each question answer in one page)      1 hour 

1.      அடனத்து சமயங்களும்  கூறும் இடறவன் ஒருவகன என்ற உண்டமடய     

  எவ்வாறு பாரதியார் தம் கவிடதகைின் மூலம் கவைியிடுகிறார்? 

   How does Bharathiyar express through his poems, the truth that the God according to all the     
   religions is the same? 
2. ”மாதர் தம்டம இழிவு கசய்யும் மடடமடயக் ககாளுத்துகவாம்” என்று 

பாரதியார் பாடினார். இன்டறய சூழ்நிடலயில் கபண்கைின் நிடலடம 
எவ்வாறு உள்ைது? 

        Bharathiyar sang of setting fire to the folly of degrading women.(Matharthammai izivu seyyum  

        madamaiyaik koluththuvom.) What is the status of women in  today’s context?  

3. ஒவ்கவாரு நாடையும் பயனுள்ைதாக ஆக்க எவ்வாறு திட்டமிட்டு 
கசயல்படலாம்? 

         How can we plan and act to make every day purposeful? 

4. பாரதியார் தமது கதசப்பற்டற எவ்வாறு கவிடதகள் மூலம் 
கவைிப்படுத்துகிறார்? 

   How is Bharathiyar’s patriotism revealed through his poems? 
5. “விநாயகர் நான்மணிமாடலயில் பாரதியார் கவண்டும் வரங்கள் யாடவ?   

 கடடமயாவன யாடவ? அவற்றின் மூலம் என்ன பயன்கடை எய்தலாம்? 
 What are the boons sought by Bharathiyar in Vinaayagar Naanmani maalai? What are the    
 duties? What can be achieved by discharging these duties? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
For 11th and 12th Std (Each question answer in two page)      2 hours 

 

1. கநஞ்சு கபாறுக்குதில்டலகய என்று பாரதியார் பாடினார். அவர் குறிப்பிட்ட 
சீர்ககடுகள் யாடவ? இன்று அந்த நிடலடம மாறியுள்ைதா? 

   Bharathiyar sang that his heart could not bear several maladies in the country.(Nenju    
   porukkuthillaiye) What are they? Have they changed today?  
2. பாரதியாரின் கல்விச் சிந்தடனகடை ஒட்டி பள்ைிக்கல்விக்கான ஒரு திட்டம் 

வடரக.  
   Prepare a draft Education Plan for school education on the basis of Bharathiyar’s thoughts    
   on education. 
3. மரணத்டத கவல்லும் வழி பற்றி எந்தக் கவிடதயில் பாரதியார் கூறுகிறார்? 

அவர் கூறும் வழிகள் யாடவ? 

   Which is the poem in which Bharathiyar speaks of ways to conquer Death? What are those  
   ways?. 
4. கபட்டடப் புலம்பல் பிறர்க்குத் துடணயாகமா?-இடம் சுட்டிப் கபாருள் 

விைக்குக. இந்தப் கபாருள் குறித்து உமது கருத்துகடை விரித்து எழுதுக. 
Explain with reference to the context the verse,”pettaippulambal pirarkkuththunaiyaamO? 
Elaborate your views on the subject. 

5. ‘ பாரதியார்-ஒரு மகாகவி” என்ற தடலப்பில் ஒரு கட்டுடர வடரக. 
         Write an essay on the topic, ”Bharathiyar-a Mahakavi” 


